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ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
Οι νέοι εκτυπωτές A SERIES της DOMINO 

είναι σχεδιασµένοι για συνεχή λειτουργία µε 

ελάχιστη παρέµβαση από τον χειριστή

ΑΨΟΓΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
Οι εκτυπωτές A SERIES προσφέρουν σταθερή 

ποιότητα εκτύπωσης σε οποιοδήποτε προϊόν

ΤΑΧΥΤΗΤΑ
Οι νέοι εκτυπωτές DOMINO µπορούν 

να καλύψουν γραµµές παραγωγής µε 

ταχύτητες µέχρι 2000 προϊόντα ανά λεπτό ή 

µέχρι 300 µέτρα ανά λεπτό

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η εξελιγµένη σχεδίαση επιτρέπει την 

λειτουργία ακόµα και στα πιο δυσµενή 

βιοµηχανικά περιβάλλοντα µε ακραίες 

συνθήκες θερµοκρασίας, σκόνης και 

υγρασίας

ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Οι νέοι εκτυπωτές DOMINO µπορούν να 

εγκατασταθούν γρήγορα και εύκολα σε 

οποιαδήποτε γραµµή παραγωγής αφού 

χρειάζονται µόνο µία απλή ηλεκτρική 

παροχή 220V

ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Η τεχνολογία εσωτερικού αυτόµατου 

καθαρισµού της εκτυπωτικής κεφαλής σε 

συνδυσµό µε την χρησιµοποίηση εσωτερικά 

αυτοσφραγιζόµενου ακροφυσίου επιτρέπει 

το ξεκίνηµα και το σταµάτηµα του εκτυπωτή 

χωρίς την ανάγκη για άνοιγµα ή µετακίνηση 

της εκτυπωτικής κεφαλής και µε το πάτηµα 

ενός µόνο πλήκτρου

ΕΥΚΟΛΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
Η µεγάλη LCD οθόνη µε Ελληνικό menu και 

οδηγίες και το πλήρες πληκτρολόγιο µε HOT 

KEYS επιτρέπουν την λειτουργία ακόµα και 

από µη εξειδικευµένους χειριστές

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Το νέο σύστηµα διαχείρησης αναλωσίµων 

της DOMINO επιτρέπει την βέλτιστη 

χρησιµοποίηση τόσο της εκτυπωτικής 

µελάνης όσο και του διαλύτη ( MAKE –UP)

Εκτυπωτές Ink Jet της νέας γενιάς

Νέο σύστηµα µελάνης

Στιβαρή κατασκευή

Απλός χειρισµός

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
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Εκτυπωτές Ink Jet της νέας γενιάς

Σύγχρονη ηλεκτρονική τεχνολογία

Κωδικοί µέχρι 4 σειρών

Αξιόπιστο ξεκίνηµα – σταµάτηµα



Η Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ εξειδικεύεται από το 1985 στα συστήµατα βιοµηχανικής εκτύπωσης κωδικών 

σε προϊόντα κιβώτια και παλέτες, στα συστήµατα εκτύπωσης και ανάγνωσης ετικετών barcodes και RFID, στα 

συστήµατα ιχνηλασιµότητας προϊόντων και γενικότερα στα συστήµατα αυτόµατης παρακολούθησης και ελέγχου 

παραγωγικών διαδικασιών.

Προσφέροντας την
πλήρη τεχνική υποστήριξη

τα συστήµατα βιοµηχανικής κωδικοποίησης και ιχνηλασιµότητας, η σύγχρονη τεχνολογία πρέπει να ολοκληρωθεί 

σωστά µέσα στο απαιτητικό περιβάλλον της παραγωγικής διαδικασίας.

Ακριβώς εδώ βρίσκονται τα κλειδιά της επιτυχίας µας: τεχνογνωσία και υψηλή ποιότητα τεχνικής υποστήριξης.

Οι 25 άριστα εκπαιδευµένοι και έµπειροι τεχνικοί µας στα 5 κέντρα τεχνικής υποστήριξης σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 

Λάρισα, Πάτρα και Κρήτη εξασφαλίζουν:

  Σωστή εγκατάσταση

 Εκπαίδευση - Πρόληψη

 Άµεση Ανταπόκριση

 Αξιόπιστες λύσεις
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